Zał cznik
do uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XXVI/118/2005 z dnia. 31 stycznia 2005r.

S T A T U T
GMINNEGO O RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CISKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Cisku zwany dalej GOPS jest bud etow
jednostk organizacyjn Gminy utworzon celem realizacji własnych i zleconych
gminie zada z zakresu pomocy społecznej.
2. O rodek działa w oparciu o przepisy :
1/ ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz dzie gminnym ( tj.Dz.U. z 1998r. Nr 64,poz.
414 z po n.zm.),
2/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U.z 2004r. Nr 64,poz.593),
3/ ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 155,poz.1014 z
pó n.zm.),
4/ innych wła ciwych aktów prawnych,
5/ niniejszego Statutu.
§ 2.
Terenem działania O rodka jest Gmina Cisek.
§ 3.
Siedziba O rodka mie ci si w 47- 253 Cisek ul.Planetorza 52
§ 4.
Bie cy nadzór nad działalno ci GOPS sprawuje Wójt Gminy.
Rozdział II
Zakres działalno ci
1. GOPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegaj ce
na :
1/ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustaw wiadcze ;
2/ pracy socjalnej;
3/ prowadzeniu i rozwoju niezb dnej infrastruktury socjalnej;
4/ analizie i ocenie zjawisk rodz cych zapotrzebowanie na wiadczenia z pomocy
społecznej;
5/ realizacji zada wynikaj cych z rozeznanych potrzeb społecznych;

6/ rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
2. GOPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z
zadaniami okre lonymi przez Rad Gminy, natomiast zadania zlecone z ustaleniami
przekazanymi przez administracj rz dow .
§ 5.
W ramach zada okre lonych w § 4 ust .1 GOPS wykonuje :
1. Zadania własne gminy o charakterze obowi zkowym, do których nale y :
1/ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi zywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzgl dnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwi zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2/ sporz dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3/ udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezb dnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;
7/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemaj cym dochodu i mo liwo ci
uzyskania wiadcze na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia;
8/ przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
9/ opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob , która rezygnuje z
zatrudnienia w zwi zku z konieczno ci sprawowania bezpo redniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ci ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
nie zamieszkuj cymi matk ,ojcem lub rodze stwem;
10/ praca socjalna;
11/ organizowanie i wiadczenie usług opieku czych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wył czeniem specjalistycznych usług opieku czych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
12/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opieku czo- wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13/ tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin ;
14/ do ywianie dzieci;
15/ sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16/ kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatno ci za pobyt
mieszka ca gminy w tym domu;
17/ sporz dzanie sprawozdawczo ci oraz przekazywanie jej wła ciwemu wojewodzie,
równie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18/ utworzenie i utrzymanie o rodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie rodków na
wynagrodzenia pracowników.

2. Zadania własne gminy, do których nale y:
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2/ przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, po yczek oraz pomocy w naturze;
3/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i o rodkach
wsparcia o zasi gu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj cych opieki;
4/ podejmowanie innych zada z zakresu pomocy społecznej wynikaj cych z potrzeby
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej realizowane przez gmin , do których
nale ;
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3/ organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwi zanych z
kl ska ywiołow lub ekologiczn ;
5/ prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
6/ realizacja zada wynikaj cych z rz dowych programów pomocy społecznej, maj cych
na celu ochron poziomu ycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
4. Zadania wynikaj ce z innych ustaw ( ustawa o wiadczeniach rodzinnych ).
§ 6.
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej O rodek realizuje we współdziałaniu i
współpracy z działaj cymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi,
Ko ciołem Katolickim, innymi ko ciołami i zwi zkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2.W zakresie realizacji zada GOPS współdziała ponadto z Samorz dem Wojewódzkim i
Powiatowym oraz z administracj rz dow w województwie ustalaj c sposób realizacji
tych zada .
3. GOPS przy realizacji zada współpracuje tak e z jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, z poza terenu gminy.
§ 7.
O rodek realizuje remonty i inwestycje słu ce do wykonania zada GOPS w zakresie
ustalonym przez Rad Gminy i Wójta Gminy.
Rozdział III
Organizacja i Zarz dzanie
1. O rodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalno ci jednostki działa
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

2. Do czynno ci przekraczaj cych zakres okre lony pełnomocnictwem wymagana jest
odr bna zgoda Wójta Gminy.
3. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
4. Zwierzchnikiem słu bowym Kierownika jest Wójt Gminy.
5. W razie nieobecno ci Kierownika zadania zwi zane z bie cym zarz dzaniem GOPS
wykonuje w imieniu GOPS pisemnie upowa niony przez Kierownika pracownik.
§ 8.
1. Kierownik GOPS odpowiada przed Rad Gminy za wła ciw realizacj przypisanych
GOPS zada oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych GOPS rodków
finansowo-rzeczowych.
2. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalno ci O rodka
oraz składa potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 9.
Do obowi zków i uprawnie Kierownika GOPS nale y w szczególno ci :
1. zapewnienie wła ciwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zada dla poszczególnych
stanowisk pracy,
2. wykonywanie czynno ci wynikaj cych ze stosunku pracy w stosunku do osób
zatrudnionych w GOPS,
3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotycz cych merytorycznej działalno ci
GOPS,
4. nadzór organizacyjny i słu bowy nad zatrudnionymi w GOPS pracownikami.
§ 10.
GOPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodr bnionych stanowiskach
pracy.
§ 11.
Szczegółow struktur organizacyjn GOPS ustala Wójt Gminy na wniosek Kierownika w
„Regulaminie Organizacyjnym O rodka Pomocy Społecznej”.
§ 12.
Rada Gminy uchwala zasady odpłatno ci za wiadczenia z zakresu pomocy społecznej
realizowane przez GOPS.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie
§ 13.
O rodek prowadzi gospodark finansow na zasadach obowi zuj cych w samorz dowych
jednostkach bud etowych.
§ 14.
Działalno GOPS jest finansowana w zakresie zada własnych ze rodków bud etu Gminy
oraz w zakresie zada zleconych ze rodków przekazanych przez administracj rz dow na
ich realizacj .

§ 15.
GOPS mo e korzysta ze rodków pozabud etowych tj. mo e przyjmowa i dysponowa
darami rzeczowymi oraz innymi wiadczeniami społecznymi, które winny by przeznaczone
na cele wskazane przez ofiarodawc .
§ 16.
Podstaw gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez
Rad Gminy.
§ 17.
W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem
O rodek kieruje si zasadami rzetelno ci, efektywno ci i celowo ci ich wykorzystania.
Rozdział V
Postanowienia Ko cowe
§ 18.
Statut Gminnemu O rodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.
§ 19.
Zmiana postanowie Statutu wymaga zachowania trybu okre lonego dla jego uchwalenia.
§ 20.
Reorganizacja lub likwidacja O rodka nast puje z mocy stosownej uchwały Rady Gminy.

